
J e g v z ő k ö  n v v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. augusztus 29. napján tartott képviselő-testületi 
ülésről.

Testületi ülés helye: Sásd Városháza
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Pintér Gábor és Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető 
és a csatolt jelenléti ív szerint.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg:

Fodor István sásdi lakos használati jog bejegyzésére vonatkozó kérelmét.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2. / Tájékoztató jelentés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Viziközművek Gördülő Fejlesztési Terve
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

4. / Hulladékszállításra kiírt közbeszerzési eljárás lezárása, eredményhirdetés, a
közszolgáltatóval szerződéskötés 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5. / EFOP-3.9.2-16-2017-00044. azonosító számú projekt képzési szolgáltatások tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
Előadó: Rab Norbert projektmenedzser

6. / Magyar Falu Program keretében pályázatok beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője
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7./ Fodor István sásdi lakos használati jog bejegyzésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Székely Szilárd képviselő

8. / A Sásd Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9. / Aktuális lakásügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 8-9./ napirendi pontokat zárt ülés 
keretében tárgyalják, mivel személyi ügyekről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a dombóvári kórháztól levelet kapott, mely 
szerint 2019. október 18. napján ünnepli a kórház 50 éves jubileumát. Ennek kapcsán egy 
kiadványt szeretnének megjelentetni, ehhez kémének anyagi támogatást az önkormányzattól. 
A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalták 
ezt a kérelmet.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
bizottság megtárgyalta és 50 eFt-tal támogatta a kiadvány megjelenítését.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erről a 2./ napirendi pontnál a költségvetés 
tárgyalásakor kell dönteni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kiosztásra került a testület részére Dr. Bánfiné 
Dr. Farády Mária és Dr. Bánfi Zoltán háziorvosok kérelme, mely szerint a képviselő-testület a 
tavalyi évben mindkét orvos részére megállapított 100-100 eFt egyszeri támogatást, amit ők a 
tavalyi évben nem vettek igénybe, ezért most kérik ennek kifizetését. A kérelmet a bizottság 
megtárgyalta és javasolta, hogy ebben az évben kerüljenek a támogatások kifizetésre.
Érkezett még egy kérelem, melyet a Bm, Nyugdíjasok Szövetsége küldött, mely szerint a 
szövetség a működésükhöz kért anyagi támogatást. A bizottság megtárgyalta a kérelmet, úgy 
döntött, hogy nem támogatja a szövetséget.
A legutóbbi soron következő testületi ülésen a testület úgy döntött, hogy megrendelik a zebra 
építésére vonatkozó tervet Gál Jánostól. A mérnök úr már júliusban küldött levelet, mely szerint 
azt írta, hogy a szabvány szerint 4,5 méteres gyalogátkelőhelyet kell tervezni, de a Közút Kht. 
engedélyt adhat arra, hogy ne 4,5 méter legyen, hanem 3 méter széles is lehessen. Ha széles, 
akkor a szomszédos parkolóhelyek száma csökken, problémát okozna, hiszen reggel és délután 
az óvodába és bölcsődébejáró gyermekeket szállító autók is itt parkolnak.
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Arról volt szó, hogy emiatt a Bm. Közúthoz kell levelet írni, de akkor azt mondták, hogy a 
budapesti Közúthoz kell levelet írni, itt kérvényezte, hogy 3 méter széles legyen a 
gyalogátkelőhely. Augusztus 16. napján érkezett meg a válasz, mely szerint a Műszaki 
Szabványossági Bizottság megvitatta a kérelmet, és nem engedélyezte a kérelemben leírtakat. 
A kérelemben bemutatott gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozóan a Megyei Igazgatósággal 
kell felvenni a kapcsolatot. Amennyiben az egyeztetések során még mindig eltérő megoldás 
adódik, akkor ismételten legyen benyújtva a kérelem a bizottsághoz.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte mindeddig ez mennyibe került?

Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy eddig még nem került 
semmilyen költségbe.

Dr. Kaidon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a megkötött szerződés 1 mFt-ról 
szól.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok kérte, hogy a gyalogátkelőhely 
ügyében a kérvényezőket, érintetteket tájékoztassák. A tájékoztatóban le kellene írni 
pillanatnyilag hol áll az ügy, mi történt eddig, mennyibe került.

Dr. Kaidon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg nincs szakhatósági 
döntés.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nincsenek tervek sem, jelenleg az egyeztetések 
folynak.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, a testület korábban azt kérte, hogy az áramszolgáltatótól 
is kérjenek véleményt arról, lehetséges-e a szüneteltetés az uszoda áramellátásánál. Válaszként 
jött, hogy ideiglenes szüneteltetésre nincs lehetőség. Ezt követően újra levelet írtak az NSK- 
nak, majd augusztus 13-án levelet kaptak, ennek értelmében Sásd Város Önkormányzatának 3 
hónapnál nem régebbi láthatósági nyilatkozatot kell tennie. Az önkormányzat ezt 
postafordultával megtette. Ezt követően az NSK-tól augusztus 29-én megérkezett a 3,5 mFt.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy ők továbbra is 
szeretnék, ha maradna a villanyóra?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy mindez kamatmentes volt?

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy 2016. évben 1,5 mFt-ért 
kiépítették a rendszert, azóta a teljes építkezés erről az óráról ment. Azt nem tudja, hogy ami 
még az uszodához szükség (járda, kerítés, stb.) az kb. még 15-20 mFt lehet. Úgy tudja, hogy a 
vállalkozó 55 mFt-ot kapott pluszba, mely szerint az önkormányzattól vállaljon át feladatokat. 
Elképzelhető, hogy erre sor kerül?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az uszodával kapcsolatban nem tud többet 
mondani.
Tájékoztatta a testületet, hogy a bölcsőde építésével kapcsolatos pályázatot befogadták. A 
támogatási szerződést még nem kapták meg.
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Az orvosi rendelő kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatot megnézték, 
megvizsgálták, de a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a pályázatot tartaléklistára tették. 
Megjegyezte, örül annak, hogy az orvosi rendelőknek és ügyeletnek megfelelő helyet 
biztosítottak.
Elmondta, hogy Szépkorúak köszöntésére került sor. Keszler István és Kiss Anna sásdi 
lakosokat látogatta meg és köszöntötte születésnapjuk alkalmából.
A szilveszteri gyújtogatással kapcsolatban elmondta, hogy a vizsgálatot lezárták. Mivel a 
cselekmény nem bűncselekmény, ezért megszüntették az eljárást. A továbbiakban bírósághoz 
lehet fordulni, de nem él ezzel a lehetőséggel. A rongálás vétségének nincs gondatlan alapzata, 
rongálás csak szándékosan követhető el, tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező 
cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást 
megszüntették. Tehát nem volt szándékos gyújtogatás.
Tájékoztatta a testületet, hogy a sásdi új kút fúrására a pályáztatás megtörtént. Három tervező 
cég pályázott, ebből a legkedvezőbb ajánlat került kiválasztásra. A szerződés aláírása 
folyamatban van. Szeptemberben megkezdődik a vízbázis tanulmány felmérése. Ezután lehet 
majd pontosítani a kút helyét.
A falugazdászokkal kapcsolatban köremailt írt a képviselőknek, mely szerint felújítani 
szeretnék az irodát, de végül kiderült, hogy a bérleti díjból szeretnék „lelakni” ezt az árat. A 
havi bérleti díj 25.400,-Ft.
Az árkok tisztításával kapcsolatban elmondta, hogy Hammer Attiláéknál is elkészült a munka, 
Szabó Sándor végezte el. A mai nap folyamán elkezdték a járda betonozását Lukács István 
Zöldfa utcai lakos előtt. A vomázással foglalkozó cég itt volt Sásdon és a javasolt utcákat 
kitisztították. Továbbá az elkészült járdaelemeket az árkokban kifugázzák. Szabó Sándor 
vállalkozónak az árkolásért 487 eFt-ot fizettek, előtte a tisztításokért 150 eFt-ot fizettek, a 
vomázásért pedig 200 eFt-ot költöttek. Elmondta, hogy Hörnyéken a Lőtémél, Vámosi 
Lászlóéknál, Szabó Zoltánéknál, a német tulajdonos ingatlana előtt történtek tisztítások. 
Áteresz tisztítás bejelentés alapján a Pozsony u. 22. és 23. szám alatti ingatlanok előtt volt. 
Továbbá a Jókai u. 34. sz. ingatlan új tulajdonosa jelezte, hogy az Ady utcából lefolyó víz már 
alig tud átfolyni az út alatti átereszen. Ezt is kitisztították. A Tompa M. és a Gárdonyi u. 
kereszteződésében lévő átereszt, az Anna utca és a Kaposvári utca kereszteződésében található 
átereszek tisztításai, az Erzsébet utcai kifolyók tisztítása is megtörténtek. Több minden nem 
készült még el, de folynak a munkálatok.
A keddi napon volt Sásdi Szociális Társulási Tanács ülés, ahol intézményvezetőt választottak, 
Orbán Éva lett az intézményvezető. A kiírás után három pályázat érkezett, időközben kettő 
pályázó visszalépett. Ezen az ülésen fogadták el a Társulás 2019. évi költségvetés I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolóját.
Az I. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a pályázaton 2 mFt-ot 
nyertek. A jövő hét elején fogják elkezdeni a munkálatokat.
A színpadfedéssel kapcsolatban elmondta, hogy 1.871,726,-Ft-ot nyertek a pályázaton. Úgy 
tűnik, hogy ez a pénz nem lesz elég a színpadfedésre, hiszen ez két évvel ezelőtti árajánlat volt. 
A számítások szerint kb. 2.200 eFt-ba fog kerülni. Ugyanennek a pályázatnak a része a 
tornacsarnok szönyegborítása, melyre szintén nyertek támogatást. A szőnyeg m2 ára jelenleg 
590,-Ft. Ez annyit jelent, hogy az önerőhöz bruttó 78 eFt-ot hozzá kell tenni. Erre nagy szüksége 
lenne a csarnok, hiszen az egész felület fedett lenne.
Elmondta, hogy a szociális tűzifára beadott pályázatuk nyert, ennek kapcsán 227 m3 tűzifát 
nyertek. A támogatás megérkezett a számlára.
A nyár folyamán került sor a Sásd Városi Koncert Fúvós Zenekar 45 éves jubileumi 
ünnepségére, melynek keretében a Képviselő-testület korábban hozott döntése alapján Bodnár 
Tibor részére Sásd Város Díszpolgári Cím-et adományozott.
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A kitüntetett nagyon meghatódott és megköszönte az elismerést. Elek Péter karnagy és a 
Zenekar is oklevelet és ajándéktárgyat kapott.
Augusztus 20. napján a délelőtti órákban tartották az ünnepséget, melynek keretében szentmise 
és ünnepi műsorral emlékeztek erre a napra, nagyon szép volt az ünnepi műsor.
A tervek szerint a Pite- és Borfesztivált 2019. szeptember 21. napjára tervezik, ahová 16 fős 
delegáció érkezik majd Lengyelországból. A vendégek Sásdon és Oroszlón lennének 
elszállásolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra került a vállalkozói 
szerződés, melyet polgármester asszony írt alá. Van egy nyertes pályázatuk, aminek a 
megvalósításához érkeztek, ez az energetikai pályázaton belül a Közösségi Háznak a 
napelemekkel való felszereléséről szól. 180 db elemet terveznek felszerelni. A szerződés 
aláírásra került. Közbeszerzési szakértőt bíztak meg a pályázat keretén belül, de nem kellett 
közbeszerzési eljárásban kivitelezőt kiválasztani. 3 céget hívtak meg, működött a Bíráló 
Bizottság, ugyanúgy értékelték a kiírási szempontokat. Ez alapján választották ki a céget, amit 
a jegyzőkönyv tartalmaz. Becsatolta a vállalkozási szerződést is, ennek értelmében a több mint 
22 mFt-ból szeptember 30-ra teljesen készen kell lenni a beruházásnak. Azt mondták, hogy a 
jövő héten érkezni fog a kamion, ami a napelemeket szállítja. Kérték, hogy a Közösségi Ház 
belső udvarán szeretnék ezeket elhelyezni. Ebben kérte majd Urvald Péter képviselő, kulturális 
tanácsnok segítéségét.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy beszélt már a vállalkozóval a 
részletekről. Némi többletköltséggel fog járni az önkormányzat részére, ezt megbeszélte Merk 
Zsolttal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződés szerint 10 % előleget fizettek. Elmondta, 
hogy ez áramot fog termelni, és ennyivel olcsóbb lesz a ház működtetése.
Kérte a testületet, hogy az elmondottakat vegye tudomásul.

A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.

Dr. Kaidon Béla jegyző a pályázatok kapcsán elmondta, hogy a sportpályán lévő épület 
felújításánál a pályázatot eredménytelenné kellett nyilvánítani, mert a kiviteli terv véglegesítése 
során a kivitelezők beadott ajánlatai alapján is a legkevesebb 11 mFt-tal volt több. Belső 
átcsoportosítások révén sikerült a hiányzó részeket megtalálni bizonyos lemondásokkal. 
Közben az Irányító Hatóság egy felügyeleti intézkedés keretében vizsgálja, hogy törvényesen 
jártak-e el, szabályosan nyilvánították-e eredménytelennek az eljárást. Jelenleg még mindig 
nincs döntés. Az a rossz ebben, mindaddig nem tudják a pályázatot, közbeszerzést kiírni addig, 
amíg le nem zárult. Úgy tervezték annak idején, hogy a sportpálya ezen része felújításra fog 
kerülni és a játszótér átadásra kerül majd szeptember végéig.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a régi játszótéri eszközöket teljes mértékben 
leszerelték.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a fa játszóterek kb. 
10 évet bírnak ki.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem fa játszótéri eszközök lesznek most.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy emiatt a választást megtartják a 
sportpályán?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.
A piac és zöldváros projekttel kapcsolatban elmondta, hogy tervezési fázisban van. 
Megrendelték a tervezést Boa Árpád tervezőtől. Annak idején a rendezési tervet azért helyezték 
hatályon kívül előzetes szakmai egyeztetések alapján, hogy a területelőkészítésnek saját maguk 
által állított jogi akadályt megszüntessék. Ez önmagában nem volt elég. Bent jártak a Bm. 
Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalában, mint I. fokú Építési Hatóságnál és ott a tervezővel 
együtt mindent átbeszéltek. Ugyanis a központi jogszabályok az irányadók ilyen esetben. A 
területelőkészítési munkákat megkezdték. Polgármester asszony a helyszínen járt a 
földmérővel, de akkor a tulajdonos nem engedte, hogy 200 m2-ről szó legyen. Az egyezkedés 
során 6 méteres sávot hajlandó eladni. E mögött is van egy önkormányzati terület (500-600 
m2), ez mind parkoló lenne. így a piaccsarnok mögött is lenne parkoló. A tervezőtől ígéretet 
kapott arra vonatkozóan, hogy számol majd és mond egy összeget, amire kb. számítani lehet. 
A mai nap folyamán megérkezett, mely szerint durván 5 mFt-tal kerülne többe az építési költség 
a két projektet együtt nézve, mint tervezték. Az építési költségekbe beépítettek 27 %-ot. A Bm. 
Önkormányzat Hivatala, mint a konzorciumi partner október 1. napjára szakmai egyeztetést 
hívott össze a közbeszerzési szakértővel együtt. Addigra már készen lesz a kiviteli terv is és 
lesz már a tervező által előállított költségvetés. Álláspontjuk szerint, akkor lehet megalapozott 
kérelemmel fordulni az esetleges többletköltségek kapcsán az Irányító Hatóság felé, ha lesz egy 
feltételes közbeszerzési eljárást. Felhívta a testület figyelmét, hogy a megbeszélés után, de még 
október 13-a előtt biztosan rendkívüli testületi ülést kell összehívni azért, hogy a feltételes 
közbeszerzési eljárást a testület kimondja.
A butiksoron lévő pavilonok tulajdonosaival szándékosan nem egyeztetnek még egyelőre, mert 
még nem tudják a mozgásterüket. Addig kell várni, amíg nem tudják, hogy a forrás elegendő- 
e, mit lehet abból megvalósítani, ezután az érintetteket be kell vonni.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint a hivatal részéről 
az érintett üzlettulajdonosokat meg kell keresni és a jelenlegi dolgokról tájékoztatni szükséges. 
Jelenleg semmit nem tudnak és aggódnak. Javasolta, hogy az időközbeni dolgok állásáról a 
hivatal részéről küldjenek írásos tájékoztatót, nyugtassák meg a tulajdonosokat.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint úgy látja, hogy most éppen nyugodtak.

Rabb Gvőzőné polgármester egyetértett Székely Szilárd képviselő javaslatával. Elmondta, 
hogy írásos tájékoztatót fognak küldeni az üzlettulajdonosoknak.

Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy mindenképpen írják bele, hogy a 
pályázat rendben halad.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy az önkormányzatnak a 
közbeszerzés mennyibe kerülhet?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázatban van erre forrás, de a megbeszéléskor 
fogják ők is megtudni. Ezt a megyei részből fogják kifizetni, az biztos. A területelőkészítés 
kapcsán a Földhivatal részéről dolgoznak. A jelenlegi Hősök tere, a jelenlegi parkoló, temetői 
utcai lakások, a 6 méteres sáv, amit most vásárolnak meg és a mögötte lévő terület, mindez egy 
helyrajzi szám alá fog kerülni.
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Az orvosi centrummal kapcsolatban elmondta, hogy bent volt egy építési engedélyük, a 
pályázathoz csatolni kellett volna az engedélyt, ez az eljárás felfüggesztésre került, mert úgy 
ítélték meg, hogy abban a formában nem kivitelezhető. De, ha zöld utat kapnának, akkor nem 
egészen úgy, ahogy elgondolták, mégis kivitelezhető lehet majd.
A választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az ajánlóíveket lehet igényelni Koszorús Tímea 
aljegyző asszonynál. Az ajánlóíveket 2019. szeptember 9. napján 16 óráig lehet leadni. Ezt 
követően a választási bizottságok már ülésezni fognak, mégpedig sorsolással döntik el, hogy a 
szavazólapon milyen sorrendben kerülnek fel a jelöltek. A választási bizottság ülésezni fog 
még, majd hitelesíteni kell a szavazólaptervezeteket. A sásdi szavazókörökbe a nemzetiségek 
is szavazni fognak, ami külön névjegyzék vezetését, szavazólapokat, számolást jelent. Szinte 
már hagyomány e tekintetben, hogy a választás alkalmával a Sásd és Vidéke című újságba 
lehetőséget kapnak a jelöltek, hogy bemutatkozzanak, ezt a különszámot minden sásdi család 
megkap, ennek költségét az önkormányzat viseli. A jelöltek majd levelet kapnak, amiben 
értesítik majd őket, mi az a határidő, amíg a magukról szóló rövid bemutatkozást leadhatják az 
újság részére. Elmondta, ha önkormányzati ingatlanokba valaki kampányülést szeretne 
folytatni, akkor azt az önkormányzat biztosítja, azért fizetni kell.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

105/2019. (VIII.29.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

2./ Tájékoztató jelentés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
-  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetési beszámolónál 
mindig két fő dolgot vizsgálnak, az adott időszakban egyensúlyban vannak-e a kiadások és 
bevételek, illetve a vizsgált időszak időarányos-e a teljesítését tekintve a teljes évhez képest.
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Akkor látható, hogy a bevételek jelentősen meghaladják az időarányos mértéket és nem is 
egyensúlyos, de szerencsére jóirányba, mert a kiadások szintje felett vannak. Az 
előterjesztésben is leírta, hogy korrekciókat végzett két fő vizsgálati célpont érdekében. Ha 
nincs korrekció, akkor 83,81 %-on vannak a bevételek és 47,12 %-os a kiadások. Megnézték a 
működési és fejlesztési kiadások elkülönítését, a bevételek közel 56 %-on, és a kiadások 57 % -  

on vannak. A fejlesztési oldalon pedig majdnem 99 %-os a bevétel és 8 % körüli a kiadás. A 
tavalyi évtől már itt vannak a pályázatok bevételei, illetve elég gördülékenyen jönnek ezek a 
bevételek. A kiadások viszont nem jelentkeznek. A működési kiadásoknál még mindig ott 
vannak a pályázati bevételek és kiadások. Ezért ezek a kilengéseket, eltéréseket egy hannadik 
szemponttal is megnézték. így a bevételek 58,23 % és a kiadások pedig 41 %-os szinten vannak. 
Ez utóbbi talán megközelíti azt a tényszerűséget, amit próbáltak megragadni a beszámoló 
készítésekor. Összességében a személyi kiadások 53 %-on vannak, itt jelentkeznek a járulékok 
is. Több tétel van, amit a rendeletbe majd be kell dolgozni, ezért hamarosan 
rendeletmódosítására lesz szükség, amit majd a testületnek tárgyalnia kell. 2 %-al lecsökkentek 
a járulékok július 1. napjától. A biztonságos tervezet miatt ezt nem tervezték, most már majd 
ezt is bele lehet tenni. A dologi kiadások 58 % körüli szinten vannak. Az adóbevételekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy 98,7 mFt-tal tervezték az ossz adóbevételeket. Mindegyik jól 
teljesült, az iparűzési adónál van egy kis elmaradás, ha az időarányosságot nézik, hiszen az 
egyik befizetési időszak már lezárult. Az év végi adófeltöltéseket tervezve várhatóan ez a szint 
is teljesülni fog. Az adócsoport már vizsgálja a további lehetőségeket is a bevételeket érintően. 
Az önálló intézményeknél elmondható, hogy a teljesülések időarányosak és egyensúly 
közeliek. A kiadási szintek jól teljesülnek, az ÁMK-nál 55,8 %, a hivatalnál 51 %, a GYJK-nál 
57 %-os a teljesülési szint, ez teljesen elfogadható mérték ebben az időpontban.
Összességében elmondható, hogy nem időarányos a teljesülési szint, ami az elsődleges adatok 
alapján nem egyensúlyos, de a bevételek javára. A pályázatok kockázatokkal, plusz 
kiadásokkal, megnövekedő önerőkkel járnak.

Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy Sásd város költségvetése stabil, számára furcsa volt az iparűzési adó hátralékos 
elmaradása. Továbbra is takarékoskodni kell.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elhagyta az üléstermet.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy összeállítanak majd egy hivatalos, nyilvános 
tájékoztató anyagot, ami az 5 év településfejlesztési fejlesztésekről szólna, mi mennyibe került, 
mi van készen, mi van folyamatban. Ez az anyag majd felkerül a honlapra is.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott anyagot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének 

106/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Dombóvári Szent Lukács Kórház 
50 éves jubileumi évkönyv megjelenítéséhez 50 eFt anyagi támogatást nyújtson.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

107/2019. (Vili.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dombóvári Szent 
Lukács Kórház 50 éves jubileumi évkönyv megjelenítéséhez 50 eFt 
anyagi támogatást nyújt.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Viziközmüvek Gördülő Fejlesztési Terve 
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatokról, megrendelésekről -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kút tervezése folyamatban van, a helyét még nem 
tudják. A kiadott anyagban szerepelnek a Megrendelések, kérte ennek elfogadását is. A vízre 
van bruttó 445.500,-Ft-os összeg, ami a tűzcsap cseréjére vonatkozik. A másik ár bruttó 
254.000,-Ft-os összeg, ez a Sásd, vízmű belső védterület kialakítása változási vázrajz 
készíttetésére vonatkozik. A másik a szennyvízre vonatkozik, itt van 2.540.000,-Ft-os összeg, 
ez a szennyvíztisztító telep vezérlőszekrényének cseréjére vonatkozik. A másik ár bruttó 508 
eFt, ez a háziátemelő csereszivattyú beszerzésére vonatkozik és a harmadik ár bruttó 1.270 eFt, 
ez pedig a Jókai u.-Ady u. kereszteződésében 20 fm gravitációs csatornahálózat cseréjére 
vonatkozik. A bizottság a tegnapi nap folyamán a napirendi pontot megtárgyalta.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
108/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-001-00-02 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_524 kódszámú, Sásdi vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) 
által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 
felújítási-pótlási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-tői megrendeli.

Flatáridő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
109/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a21-32160-l-002-0ö-02 
MEKH kóddal rendelkező, D R V S 5 0 8  kódszámú, Sásd szennyvízelvezető és
tisztító rendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2020-2034. időszakra elkészített 
Gördülő Fejlesztési Tervben beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja 
és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 2020. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt.-tői megrendeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a 
Megrendelések aláírására.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

110/2019. (Vili.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét a 
vízmű és szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2020. évre tervezett munkálataira 
vonatkozó Megrendelések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4.1 Hulladékszállításra kiírt közbeszerzési eljárás lezárása, eredményhirdetés, a 
közszolgáltatóval szerződéskötés 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a határozati javaslatról, a Bíráló Bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyvről, a közszolgáltatási szerződés-tervezetről -  a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy testületi döntéssel és a jogszabályok alapján 
közbeszerzésre kellett meghirdetni a hulladékszállítást és kiválasztani azt a céget, aki majd 
folytatja a szemétszállítást úgy, ahogy eddig. Két ajánlat érkezett, a két ajánlatból elsőre nem a 
Dél-Kom Kft nyert, hanem a VERTIKAL Kft., mivel összegszerűségben azonos ajánlatot 
adtak, de a lakossági zöldhulladék elszállítását nem vállalta a Dél-Kom Kft. A VERTIKAL Kft- 
nél a szakértő megkérdezte, hogy kötelező jogszabály értelmében ügyfélfogadásra helyet 
biztosít-e és ez hol lenne. Válaszukban leírták, hogy ők Tamásiban tudják az ügyfélszolgálati 
irodát biztosítani. Az Értékelő Bizottságnak az az álláspontja, hogy „Az Ajánlattevő által 
benyújtott szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás II. 1.4.) pontjában előírtaknak, 
mely szerint a Közszolgáltató köteles gondoskodni a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
ügyfélszolgálat működtetéséről a 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4.§. (2) bekezdés h) 
pontja szerint. A hivatkozott törvényi szabályozás szerint a közszolgáltatónak könnyen 
hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszert kell működtetni.” Egyhangúlag úgy 
ítélték meg, hogy az Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. így egy 
érvényes ajánlat van, mégpedig a Dél-Kom Kft. Kérte a testületet, hogy a kiosztásra került 
határozati javaslatot fogadja el.
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Dr. Jusztin2er János alpolgármester megkérdezte, hogy a Dél-Kom Kft. ajánlatában 
továbbra sincs benne a zöldhulladék elszállítása?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nincs benne a zöldhulladék elszállítása.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a másik ajánlattevő el vinné, csak 
nincs ügyfélszolgálati iroda?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen, ö csak Tamásiban tud irodát biztosítani.

Pál Csaba képviselő úgy emlékezett, hogy a szerződésnek volt valamilyen „betétje”, hogy 
helyeket jelölnek ki a zöldhulladék tárolására.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy miért nincs benne?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nincs hozzá megfelelő gép, ami szállítaná a 
zöldhulladékot. Nincs mit összevetni, a VERTIKAL Kft. ajánlata nem felel meg a jogszabályi 
kiírásnak.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ezt nem érti, Mágocson is megoldott ez a probléma, akkor 
Sásd miért jelent ilyen nagy gondot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy hiánypótlási levelezések voltak. Elmondta, hogy a 
leírása szerint ö Tamásiban tudja biztosítani az irodát, nem ajánlotta fel, hogy Sásdon tartana 
ügyfélfogadást.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elképzelhető, hogy a lakosság még elmenne Tamásiba 
is, ha megoldott lenne a zöldhulladék elszállítása, nyilván megérti, hogy ennek keretében ezt 
így nem lehet, de akkor ezt előtte kellett volna megbeszélni. Tudták egyáltalán azt, hogy itt is 
lehetnének a hivatalban és nem kell külön bérelniük egy irodahelyiséget valahol a városban?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy profi nagy cég, nyilván tudhatták. Beírhatta 
volna az ajánlatába is. Ez egy nyilvános közbeszerzési eljárás, ahol jogszabályok szerint járnak 
el. Volt egy ajánlat, volt egy hiánypótlás, megkérdezték, hol kívánják megoldani az 
ügyfélfogadást. A válaszukban leírták, hogy Tamásiban kívánják megoldani. Az ő ajánlatuk 
jogszabályba ütköző, ezért érvénytelen az ajánlatuk.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a szerződés megkötése milyen 
határidőre szól?

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy 5 évre szól.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mi lenne, ha ezt a szerződést nem 5 évre 
kötné meg az önkormányzat, hanem egy rövidebb időre, és üljenek le a Kft-vel újra 
megtárgyalni a felmerült problémát. Ezzel ugyanúgy biztosítanák a hulladékszállítás 
folyamatosságát, de nem kötnék meg 5 évre a szerződést, hanem sokkal kevesebb időre.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat kötve van a saját kiírásához.

12



Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok ezek szerint, ha aláírják a szerződést 5 évre szólóan, 
akkor biztosan nem szállítják el a zöldhulladékot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy még nincs elfogadva és aláírva a szerződés, hiszen a testület 
most tárgyalja.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a jelenlegi szerződésben is benne van, hogy mindkét fél 
folyamatosan dolgozik azon, hogy bővítse a szolgáltatást a zöldhulladék elszállítással. Jelenleg valóban 
nem megoldott, de törekszik, hogy ezt elérjék.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a jogszabály pedig előírja.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Pécsen megoldják.

Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint, ha ismét 5 évre aláírják a szerződést, akkor 
nincs semmilyen eszközük arra, hogy ezt a szerződést módosítsák. Ezért javasolta, hogy év végéig 
kössenek szerződést. Megkérdezte, ha nem térhetnek el, akkor az öt évtől sem térhetnek el?

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy ezt meg kell néznie. Automatikus félévre meghosszabbodik a 
szállítás határideje.

Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy vegyék le napirendi pontról, beszélni kell az 
illetékesekkel az ügyben, hogy az önkormányzat a szerződést tekintve eltérhet-e rövidebb időszak 
meghatározásában és hozzák majd vissza testületi döntésre.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok mindenféleképpen a zöldhulladék elszállítására 
vonatkozóan kell összpontosítani. Több olyan önkormányzat van, ahol a saját cége viszi el a 
zöldhulladékot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy beszélnie kell a közbeszerzési szakértővel. A 
szerződéstervezetben 5 év szerepel.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy alpolgármester úr javaslatáról döntsenek. 
Hatalmazza feljegyző urat, hogy több településen érdeklődjön ez ügyben.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
111/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pont tárgyalását elnapolja. Felkéri a 
jegyzőt, hogy kérjen információkat más nagyobb települések közszolgáltatási szerződéséről. 
Erről tájékoztassa a képviselőket, egyúttal kérjen szakértői véleményt az önkormányzat 
ajánlattevői kötöttségéről.
A Képviselő-testület ezen információk ismeretében a soron következő ülésén újból tárgyalja a 
napirendi pontot.
Határidő: azonnal, illetve szeptember 26.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző
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5./ EFQP-3.9.2-16-2017-00044. azonosító számú projekt képzési szolgáltatások tárgyú
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
Előadó: Rab Norbert projektmenedzser

írásbeli előterjesztés -  a határozati javaslatról, a Bíráló Bizottság írásbeli 
szakvéleményéről és döntési javaslatáról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a várakozásokkal 
ellentétben jóval magasabb összegű ajánlatok érkeztek a képzések lefolytatására, mint amit ők 
előzetesen számoltak. Még jelenleg is folynak az egyeztetések, hogy ennek mi az oka. Ismét 
kiírásra kerül, de várhatóan nem ezzel a műszaki tartalommal, lehetséges, hogy teljesen más 
képzéseket is kell tervezniük. Nem a közbeszerzési eljárás az oka az ajánlattevők, vagy a 
magasabb ár, hanem az EMMI jelzése alapján a korábban tervezetteket és az általuk elfogadott 
képzési tervüket felülírja az új elképzelésük. Tehát el kell dolgozni a képzési tervüket a 
megismételt eljárásban.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

112/2019. (Vili.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a EFOP-3.9.2-16-2017-00044. azonosító 
számú projekt keretében képzési szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás 
esetében a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát az alábbiak szerint:

tekintettel arra, hogy az eljárásban beérkezett részenként 8-8 darab ajánlatban 
megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár a rendelkezésre álló fedezet összegét 
mindkét rész vonatkozásában meghaladja, és a hiányzó fedezet egyik rész 
esetében sem biztosítható, a Képviselő-testület az eljárást a Kbt. 75.§. (2) 
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

A Képviselő-testület az EFOP-3.9.2-16-2017-00044. azonosító számú projekt keretében 
képzési szolgáltatások nyújtása tárgyú ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 
113.§. (1) bekezdése szerinti eljárás keretében újból kiírja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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6J Magyar Falu Program keretében pályázatok beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

írásbeli előterjesztés -  a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati 
lehetőségekről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 3 pályázati lehetőség van, aminek az 
önkormányzat megfelel. Az óvoda udvarral kapcsolatban elmondta, hogy az 
intézményvezetővel egyeztetett. Itt 5 mFt az értékhatár, ameddig be lehet adni a pályázatot. Az 
intézményvezető kidolgozta a tervet.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy itt van önerő?

Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy egyik pályázatnál sincs 
önerő.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

113/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében pályázatot nyújt be a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje 
játszóudvarába óvodai eszközök és felszerelések beszerzésére bruttó 5 
mFt erejéig.

Határidő: szeptember 10.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy egyik pályázati lehetőségnél sincs önerő.
A következő pályázati lehetőség az eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására. Itt 
az értékhatár 15 mFt. Merk Zsolt ügyvezető úr készítette el a tervet. Ügyvezető urat megbízták, 
hogy kérjen árajánlatot ezekre a dolgokra.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megérkezett az ülésterembe.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Merk Zsolt ügyvezető által 
ismertettetek szerint adják be a pályázatot.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?
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Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

114/2019. (Vili.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében pályázatot nyújt be eszközfejlesztésre önkormányzati belterületi 
közterületek karbantartásához. Pályázandó összeg bruttó 15 mFt.

Határidő: szeptember 5.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a következő lehetőség a temető fejlesztése 
önkormányzatok számára. Mindenki tudja, hogy a ravatalozót fel kellene újítani, fontos lenne 
a tetőcsere, nyílászárócsere, külső fal színezése, ha marad keret, akkor bejárati kapucsere, 
padok beszerzése.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az épület műszaki 
tartalmánál a legfontosabb dolgokra kellene szűkíteni, ami az állagmegóvásba belefér. Tudni 
kell hogy még mindig napirenden van a temető bővítése. Továbbra sem tartja jónak, hogy aki 
nem váltja meg a sírhelyet, akkor abba a sírba újra temetnek. Gondoljanak arra, hogy a temető 
melletti kukoricás területére az út megépítésére tartalékoljanak el egy bizonyos összeget.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt 5 mFt-os a keret.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogyha ennyi a keret, 
akkor ebből elsőkörben az utakra különítsenek el keretet és oldják meg.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte milyen utakról van szó?

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a kiírásban benne 
van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nincs bevonva még az a terület.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a meglévő utak is felújításra 
szorulnának.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, többen megkeresték az ügyben, hogy a 
temetőben lévő rácsos nagy szemetes kosár nagyon rondán néz ki, kérték, hogy legyen 
kicserélve. Kérte, hogy ennek cseréjét tervezzék és legyen konténer vásárolva.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy az alsószinten konténer van.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy 4 db 1100 literes konténert vásároltak már.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy többen hiányolják a temetőben a padokat.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a ravatalozó felújításánál a 
tetőcserét tervezzék, továbbá nyílászárócserét, belső burkolást, a külső fal színezését, használt 
konténert 2 db-ot, padokat, kapucserét.

Hausmann Mária képviselő javasolta, hogy a temetőben lévő utakat is meg kellene javítani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kevés az 5 mFt, sajnos ebbe nem fér bele.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta azzal viszont egyetért, hogy az utak 
valóban rossz állapotban vannak.

Rabb Győzőné polgármester véleménye szerint ahogy a Kft. a Hősök terén ideiglenes 
megcsinálták a kátyúkat, itt ugyanúgy ez a probléma megoldható lehet. Véleménye szerint az 
utak javítását ne tegyék bele ebbe a pályázatba.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok javasolta, hogy a város költségvetéséből 
vásároljanak 4 db kannát.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a pályázatot adják be.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

115/2019. (VIII.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretében pályázatot nyújt be a temető részleges felújítására. Főbb tervezett 
feladat: ravatalozó részleges felújítása, ezen belül tetőcsere, nyílászárók javítása, 
cseréje, belső burkolás, külső fal színezése, 2 db konténer beszerzése, padok és 
kapu felújítása. Igényelt támogatás bruttó 5 mFt.

Határidő: szeptember 5.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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1J Fodor István sásdi lakos használati jog bejegyzésére vonatkozó kérelme 
Előadó: Székely Szilárd képviselő

írásbeli előterjesztés a kérelemről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok szóbeli előterjesztésében elmondta, 
hogy Fodor István sásdi lakos, vállalkozó a sásdi 355/2. hrsz-ú önkormányzati közterület 
ingatlana előtti részre használati jogot kért biztosítani. A kérelem oka, hogy a tulajdonában lévő 
telepének bővítéséhez elengedhetetlenül szükséges lenne ez a terület. Ezen területet saját 
költségéből kitakarította, tujákkal beültette.
A betakarítás után a gabonát szárítani kell, a beálláskor nagyon vontatottan megy a dolog, 
nehezen lehet normálisan kiszolgálni a gazdálkodási igényeket. Ehhez kellene kb. 2 méter még, 
hogy a gép mozogni tudjon a tető alatt. A tuják elé belülről szükséges pilléralapot elhelyezni és 
így 2 méterrel megnyújtaná azt az épületet. Ez az ingatlan hosszan elnyúlik az Erdészetig, 
járdaként szerepel. Viszont kérelmező előtt már nincs járda. A kapubejárata előtt van 
lebetonozott rész. Kérelmező elképzelése az lenne, hogy ahol nincs járda, azt ne hívják 
járdának, hanem azt a területet válasszák le a járdától, adják el részére, hogy ő tudja összevonni 
az ő ingatlanával, hogy ő építési engedélyt kaphasson a két pillérlábra, hogy megnyújthassa a 
területet, így tudná használni. Személy szerint elmondta kérelmező részére, hogy a járda az 
önkormányzat törzsvagyonába szerepel. Ha megbontanák, akkor a törzsvagyonba új hrsz-t 
kapna a levágott rész. A régi maradna a törzsvagyonba, az új már nem. Arról kellene dönteni, 
hogy az önkormányzat megosztaná az ingatlant, így kérelmezőnek kb. 100-150 m2 terület jutna. 
Dönteni kellene a megosztásról, annak a területnek az eladási áráról, és hozzájárulni, hogy a 
saját tulajdonával összevonhassa. Továbbá a hivatal az ehhez szükséges eljárásokat indítsa el. 
Természetesen ennek költségeit kérelmező viseli.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, beszéltek a Földhivatalnál a földmérővel, hogy ilyen 
esetben mi a teendő. Abban maradtak, hogy önálló hrsz-ot kellene kialakítani a földterület 
végében, ami az önkormányzaté maradna a megosztással. A testületi döntés alapján minősítve 
lenne ez a rész önálló hrsz-al és utána értékesíteni lehetne, majd ezután kérelmező 
összevonatná.
A testület hatalmazza fel polgármestert arra, hogy a Földhivatalnál kérelmezővel 
együttműködve, kérelmező költségére készíttessen megosztási vázrajzot, melyen feltüntetik 
nevezett területet, átminősíteni egyéb belterületi ingatlanná. Ezt követően hozzák vissza a 
testületi ülésre a vételár meghatározása miatt.

Rabb Gvőzőnc polgármester javasolta a testületnek, hogy rendeljék meg a megosztási 
vázrajzot a kérelmezővel egyeztetve.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének 

116/2019. (VIIL29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 
Fodor István kérelmezővel egyeztetve rendelje meg a megosztási vázrajzot a 355/2. 
Iirsz. számú ingatlan vonatkozásában.

Határidő: szeptember 26.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Hausmann Mária képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a fonyódligeti üdülőben nyaralt, 
beszélgetett Nagy Józsefné gondnokkal, aki elmondta, hogy ebben az évben még nem volt szabadságon, 
folyamatosan lent volt Fonyódligeten, 10 nap szabadsága van. Elmondta, hogy Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető kérte tőle, hogy írja ki a szabadságát.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a gondnok szerződését 6 hónapra írták meg a 
Munkatörvénykönyv alapján. Nagyon örülnek, hogy ő a gondnok, becsületesen, lelkiismeretesen végzi 
a munkáját.

Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy a szabadságát át lehet-e váltani pénzösszegre?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 6 hónapos határozott idejű szerződése van.

Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint nem kötelesek kifizetni.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy az üdülőben tisztaság, rend volt, a gondnok rendesen 
elvégezte a munkáját.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy a nevezett személy ott 
van mindennap gondnokként? Ha azt mondaná elmegy 10 napra, akkor az önkormányzat ezt hogyan 
oldja meg?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindennap ott van. Viszont most már elmehetne 
szabadságra, mert a szezon már lejárt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy legyen a szerződés módosítva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a szerződés szeptember 15. napjáig szól éppen azért, 
mert a szezon már a múlt hónapban lejárt és a szabadság miatt ennyivel tovább kötötték a szerződést.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte a 
megjelenést, a nyilvános testületi ülést bezárta és a testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
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